ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 16056/2012 KHEJ/3

datum: 25. 6. 2012

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dobrý den,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15. 6. 2012 týkající se poskytnutí informace ve
věci:
výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zástupce zadavatele na provedení otevřeného zadávacího řízení
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Výstavba nového Domova pro seniory v Bechyni pro 122 osob“ – jakému
dodavateli (dodavatelům) byla výše uvedená veřejná zakázka zadána (název, sídlo a IČ), a jakou nabídkovou cenu ve
výběrovém řízení předložili
Vám sdělujeme následující:
poptávkové řízení, na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Zástupce zadavatele na provedení otevřeného
zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce: Výstavba nového Domova pro seniory v Bechyni pro
122 osob“ (č.j.: KUJCK/2184/2012/OREG), bylo zahájeno dne 6. 2. 2012 obesláním 5 zájemců a zveřejněním výzvy
na Úřední desce Jihočeského kraje pod č. 80. Výzva byla zveřejněna po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek,
tj. do 13. 2. 2012.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která zasedala dne 20. 2. 2012, doporučila zadavateli jako nejvhodnější
nabídku uchazeče: AAA zakázky s.r.o., U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 - Kamýk.
Zadavatel, pověřený k tomuto úkonu „Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými
příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi“, doporučení výběrové komise akceptoval a jako
nejvhodnější nabídku určil 20. 2. 2012 nabídku uchazeče:
AAA zakázky s.r.o., U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 - Kamýk
IČ: 28960335; nabídková cena: 11 000,- Kč bez DPH, tj. 11 000,- Kč s DPH (není plátce DPH)
Mandátní smlouva č. SM/OREG/029/12 byla podepsána 1. 3. 2012 a byla zveřejněna 2. 3. 2012 na internetových stránkách
Jihočeského kraje (www.kraj-jihocesky.cz) v záložce „Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem“ a v oddíle
„smlouvy ke zveřejnění“.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 350 039
e-podatelna: nebesar@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 1

(http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1624&par[lang]=CS&par[action]=seznam_dokumentu&par[id_desky]=KUCBAWO
0A02X)
Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu (č.j., datum zveřejnění, zadavatel, předmět zakázky, datum uzavření smlouvy,
vybraný uchazeč, jeho IČ a cena vč. DPH) byl zveřejněn 2. 3. 2012 na internetových stránkách Jihočeského kraje
(www.kraj-jihocesky.cz) v záložce „Deska pro veřejné zakázky“ a v oddíle „Veřejné zakázky malého rozsahu – výsledky
zadávacího řízení“.
(http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1214&par[lang]=CS)

S přátelským pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 354 967
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 2

